
11پایه -2زیست 
تنظیم عصبی-1فصل 

زهرا ضیاء
شناسنامه کار

متوسطه دومدوره  
تجربیگروه  

درسنامهموضوع  
زهرا ضیاءمولف

10/9/1399تاریخ ایجاد  

تاریخ آخرین ویرایش  

نظریرشته  
یازدهمپایه  

1زیست شناسی / زیستکتاب/درس
پودمان/فصل

https://drdars.ir/


تریكی ثبت شده یاخته نوار مغزي، جریان الك. متخصصان براي بررسی فعالیت هاي مغز از نوار مغزي استفاده می كنند
. مغز است( نورون هاي)هاي عصبی

چگونه در یاخته هاي عصبی، جریان الكتریكی ایجاد می شود؟

این جریان الكتریكی در فعالیت این سلولها چه نقشی دارد؟

ر آشنا شویمبراي پاسخ به این پرسش ها باید با ساختار یاخته هاي عصبی و دستگاه عصبی بیشت.

 نوار مغزي

انواع امواج مغزي

یاخته هاي بافت عصبی-1گفتار
 كیل شده استتش( نوروگليا)ياخته هاي عصبي و ياخته هاي پشتيبانبافت عصبی از.
خش هایی تشكیل در این شكل یاخته عصبی از چه ب.شكل زیر یك یاخته عصبی را نشان می دهد

شده است؟
 وارد می كندرشته اي است كه پیام ها را دریافت و به جسم یاختۀ عصبی( دندريت )دارينه.

 رشته اي كه پیام عصبی را از جسم سلولی ( آکسون )آسه

 نام دارد، هدایت می كندپايانۀ آکسوني تا انتهاي خود كه.
می شودپیام عصبی از محل پایانۀ آكسون یك یاختۀ عصبی به یاختۀ دیگرمنتقل  .

 است و می تواند محل قرار گرفتن هسته و انجام سوخت و ساز یاخته هاي عصبیجسم ياخته اي
.پیام نیز دریافت كند

 عملكرد یاخته هاي عصبی

1-ید می كنندتحریك پذیرند وپیام عصبی تول.

2-هدایت پیام عصبی

3-اي دیگرانتقال پیام عصبی به یاخته ه



 غالف میلین و گره رانویه
 داردغالف ميلين یاخته عصبی پوششی به نام.
ا عایق بندي می كندغالف میلین رشته هاي اكسون و دندریت بسیاري از یاخته هاي عصبی را می پوشاند و آنها ر  .

غالف میلین پیوسته نیست و در بخش هایی از رشته قطع می شود.

 می نامندگره رانويه این بخش ها را.

نقش سلولهاي پشتیبان

1-تۀ عصبی می پیچید و غالف میلین را یاختۀ پشتیبان به دور رش. غالف میلین را یاخته هاي پشتیبان بافت عصبی می سازند
.به وجود می آورد

2-ته ها داربست هایی براي این یاخ. تعداد یاخته هاي پشتیبان چند برابر یاخته هاي عصبی است و انواع گوناگونی دارند
استقرار یاخته هاي عصبی ایجاد می كنند

3-دفاع از یاخته هاي عصبی  و بیگانه  خواري

4-نیز نقش دارند( مثل حفظ مقدار طبیعی یون ها)حفظ هم ایستایی مایع اطراف آن ها.

دهندانواع یاخته هاي عصبی از نظر كاري كه انجام می
1- می آورند( مغز و نخاع)پیام ها را به سوي بخش مركزي دستگاه عصبی حسيیاخته هاي عصبی.

2- می برند( غدد-یچه هامانند ماه)پیام ها را از بخش مركزي دستگاه عصبی به سوي اندام ها حرکتيیاخته هاي عصبی.
3- هم می كنندكه ارتباط الزم بین یاخته هاي عصبی را فرا. كه در مغز و نخاع قرار دارندرابطیاخته هاي عصبی.

یاخته هاي عصبی حسی، معموالً دریافت  كننده پیام

در یاخته هاي حركتی، انتقال دهنده پیام

اب انداكسون یاخته هاي عصبی رابط، این سلول ها پرانشع.

يلين باشندهر سه نوع ياخته عصبي مي توانند ميلين دار يا بدون م.
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ی شود؟پیام عصبی چگونه ایجاد م

بی به وجود می  پیام عصبی در اثر تغییرمقدار یون ها در دو سوي غشاي  یاختۀ عص
.آید
كی دو سوي از آنجا كه مقدار یون ها در دو سوي غشا، یكسان نیست، بار الكتری

اختالف پتانسیل غشاي یاخته عصبی ، متفاوت است و در نتیجه بین دو  سوي آن،
.  الكتریكی وجود دارد

 اندازه گیري این اختالف پتانسیل را نشان می دهد4شكل ،.

وي غشاي آن در دو سٰ  (حالت آرامش)وقتی یاختۀ عصبی فعالیت عصبی ندارد
سیل را این اختالف پتان. میلی ولت برقرار است–70اختالف پتانسیلی در حدود 

.  می نامندپتانسيل آرامش 
ن پرسش باید دربارة چگونه این اختالف پتانسیل ایجاد می شود ؟ براي پاسخ به ای

.یاخته هاي عصبی بیشتر بدانیم

تعریف پتانسیل آرامش

پتانسیل آرامش

در مقابل مقدار در حالت آرامش ، مقدار یون هاي سدیم در بیرون غشا یاخته هاي عصبی زنده از داخل آن بیشتراست و
.یون هاي پتاسیم در درون یاخته، بیشتر است

م از غشا كمك می كننددر غشاي یاخته هاي عصبی مولكول هاي پروتئینی وجود دارند كه به عبور یونهاي سدیم و پتاسی

پروتئین هاي غشایی كه به عبور یونهاي سدیم و پتاسیم از غشا كمك می كنند.



1-نقش كانال هاي نشتی

 ،هیل شده از آنها عبور كنندهستند كه یون ها می توانند به روش انتشار تسکانال هاي نشتي یكی از این پروتئین ها.

از راه این كانال ها، یون هاي پتاسیم، خارج و یون هاي سدیم به درون یاختۀ عصبی وارد می شوند.
پذیري بیشتري داردتعداد یون هاي پتاسیم خروجی بیشتر از یون هاي سدیم ورودي است؛ زیرا غشا به این یون، نفوذ.

2-پتاسیم-نقش پمپ سدیم

سال گذشته با آن پروتئین دیگري است كه درپتاسيم، -پمپ سديم
.آشنا شدید

بی خارج و در هر بار فعالیت این پمپ، سه یون سدیم از یاختۀ عص
.دو یون پتاسیم وارد آن می شوند

 این پمپ از انرژي مولكولATP استفاده می كند.

ست؟چرا در پتانسيل آرامش درون منفي و بيرون مثبت ا

هاوجودکانال هاي نشتي پتاسيمي موجود در غشاء سلول

م،خروج پتاسيم ها از  نفوذپذيري بيشتر غشا نسبت به يون پتاسي

غشا

عدم  نفوذپذيري ،غشا  نسبت به يون سديم

شاتجميع بارهاي مثبت برروي غشا ،نسبت به درون غ
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1-پمپ سدیم  پتاسیم با مصرفATP كندسه یون سدیم را از سلول خارج و دو یون پتاسیم را به آن وارد می.

یون هاي پتاسیم، بدون مصرفATPون و به علت شیب غلظت از راه كانال هاي نشتی سلول خارج می و ی
هاي سدیم با همین روش به سلول وارد می شوند

2-ري غشا به این در حالت آرامش، یون هاي پتاسیم از راه كانال هاي نشتی سلول خارج می شوند و نفوذپذی
.یون ها زیاد است

تعریف پتانسیل عمل
در حالت آرامش، بار مثبت درون غشا از بیرون آن كمتر است.
ه طور ناگهانی تغییر می كند و وقتی یاختۀ عصبی تحریك می شود در محل تحریك ، اختالف پتانسیل دو سوي غشاي آن ب

.  داخل یاخته از بیرون آن، مثبت تر می شود
پتانسيل عمل غییررا این ت. پس از مدت كوتاهی، اختالف پتانسیل دو سوي غشا، دوباره به حالت آرامش برمی گردد

.می نامند

ی افتد ؟هنگام پتانسیل عمل درون یاختۀ عصبی چه اتفاقی م

 انال هاي کدر غشاي یاخته هاي عصبی، پروتئین هایی به نام
ی شوند ویون وجود دارند كه با تحریك یاخته عصبی باز مدريچه دار 

ی شود،وقتی غشاي یاخته تحریك م. ها از آنها عبور می كنند

1-ونهاي باز می شوند و یکانال هاي دريچه دار سديميابتدا
ثبت تر می سدیم فراوانی وارد یاخته و بار الكتریكی درون آن، م

.شود

ایجاد پیام عصبی:ویژگی اول نورون

2-وند پس از زمان كوتاهی این كانال ها بسته می ش
سیم خارج می  باز ویون هاي پتاکانال هاي دريچه دار پتاسيمي و

.  ی شونداین كانال ها هم پس از مدت كوتاهی بسته م. شوند 
بر ( -70)رامشبه این ترتیب، دوباره پتانسیل غشا به حالت آ

.می گردد



نقش پمپ سديم پتاسيم

لظت یون هاي فعالیت بیشتر پمپ سدیم  پتاسیم موجب می شود غ
.از گرددسدیم و پتاسیم در دو سوي غشا دوباره به حالت آرامش ب

هنگام پتانسیل عمل درون یاختۀ عصبی چه اتفاقی می افتد ؟

 پ سدیم  ، در مرحلۀ الف، كانال هاي دریچه دار بسته می شوند و چون كانال هاي نشتی و پم7با توجه به شكل
.میلی ولت است-70پتاسیم در حال فعالیت اند، پتانسیل غشا 

ثبت تر می شوددر حالت ب، كانال هاي دریچه دار سدیمی باز و یون هاي سدیم وارد می شوند و پتانسیل غشا م  .
در حالت پ، كانال هاي دریچه دار پتاسیمی باز و پتانسیل غشا دوباره منفی می شود.
سدیم  پتاسیم در این حالت پمپ. در حالت ت، هر دو كانال دریچه دار بسته و پتانسیل آرامش برقرار می شود

.شیب غلظت یون هاي سدیم و پتاسیم را برقرار می كند
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ی شود، نقطه به وقتی پتانسیل عمل در یك نقطه از یاختۀ عصبی ایجاد م
پيام ن جریان را ای. نقطه پیش می رود تا به انتهاي رشته عصبی برسد

.  می نامندعصبي 

رشته عصبی آكسون یا دندریت بلند است: تعريف.

پیام عصبی

 عصبیویژگی دوم هدایت پیام
گره هاي رانویه چه نقشی دارند؟

هدایت پیام 
عصبی

جهشی پیوسته
غشا  در حالی كه میلین عایق است و از عبور یون ها از

.جلوگیري می كند
جود دارددر یاخته هاي عصبی میلین دار، گره هاي رانویه و .
ی با محیط در محل این گره ها میلین وجود ندارد و رشتۀ عصب

.بیرون از یاخته ارتباط دارد
ی شود و پیام بنابراین در این گره ها پتانسیل عمل ایجاد م

ر هدایت می عصبی درون رشتۀ عصبی از یك گره به گره دیگ
.شود
گره به گره در این حالت به نظر می رسد پیام عصبی از یك

هدايتبه همین علت، این هدایت را . دیگر می جهد
.می نامندجهشي 



مالتیپل اسكلرزیس

 در ماهیچه هاي اسكلتی سرعت ارسال پیام اهمیت زیادي دارد.

 بنابراین نورون هاي حركتی آنها میلین دار است.

 كاهش یا فزایش میلین به بیماري منجر می شود.

 مثال در بیماري مالتیپل اسكلرزیس(MS) بی مركزي سیستم عصیاخته هاي پشتیبانی كه در
.میلین می سازند ،از بین می روند 

ركت مختل و فرد دچار بینایی و ح. در نتیجه ارسال پیام هاي عصبی به درستی انجام نمی شود
.بی حسی و لرزش می شود

یلین توجه نماییددر تصویر ارائه شده به حمله گلبول هاي سفید به سلول سازنده غالف م

ی آیدتاي ساكس به دلیل عدم وجود آنزیمی كه به تجزیه مواد چرب كمك می كند به وجود م.
كرد سلول هاي این مواد چرب، به نام گانگلیوزیدها، تا حد سمی بوده و در مغز كودک جمع شده و بر عمل

.می گذارندعصبی تأثیر 
ارضه منجر به كوري ، با پیشرفت بیماري، كودک كنترل عضالت خود را از دست می دهد كه سرانجام این ع

.فلج و حتی مرگ او خواهد شد

بیشتر بدانید
س می شودافزایش میلین منجر به بیماري تاي ساك
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برسدآنپایانهبهتاشودمیهدایتاكسونطولدرعصبیپیام.

اندهنچسبیدیكدیگربهعصبیيهایاختهببینید،میدرشكلكهطورهمان.

شودمیمنتقلدیگریاختهبهعصبییاختهیكازعصبیپیام.

شودمیذخیرههاكیسهریزدرونوساختهعصبیهايیاختهدرعصبیناقل.

برسندآنپایانۀبهتاشوندمیهدایتآكسونطولدرهاكیسهاین.

سیناپسیفضايدرراناقلوز،اگزوسیتباهاكیسهاینرسد،میآكسونپایانۀبهعصبیپیاموقتی
.كنندمیآزاد
سیناپس

همايه ه نامیاخته ها ي عصبی با یكدیگر ارتباط ویژه اي ب
.  برقرار می كنند( سيناپس)

فضاي ه نام بین این یاخته ها درمحل سیناپس، فضایی ب
.  وجود داردسيناپسي 

نده یا یاخته براي انتقال پیام از یاخته عصبی انتقال ده
در ل عصبي ناق، ماده اي به نام پيش سيناپسي عصبی 

.فضاي سیناپسی آزاد می شود

پس سيناپسي ۀ این ماده بر یاختۀ دریافت كننده، یعنی یاخت
.  اثر می كند

ارند و با ارسال یاخته هاي عصبی با یاخته هاي ماهیچه اي نیز سیناپس د
.  ا شوندپیام  می توانند  موجب انقباض آنهایا مهار فعالیت آنه

اهیچه ايسیناپس نورون با سلول م

 ورود و)وجود این كانال ها موجب حركت یون ها
.فقط در این گره ها می شود( خروج آنها

جاد و جریان در نتیجه پتانسیل عمل در این گره ها ای
.عصبی سریع تر منتقل می شود



نقش ناقل عصبی

اپسی، به پروتئینی ناقل عصبی پس از رسیدن به غشاي یاخته پس سین
.متصل می شودگيرندهبه نام 

غشا ي یاخته پس به این ترتیب ناقل عصبی با تغییر  نفوذ پذیري
.  اخته را تغییر می دهدسیناپسی به یون ها ، پتانسیل الكتریكی این ی

پس سیناپسی براساس اینكه ناقل عصبی ،كدام  كانال  ها را در سلول
اختۀ پس سیناپسی بازنماید،سیناپس تحریك كننده یا بازدارنده باشد، ی

.تحریك، یا فعالیت آن مهار می شود

سیناس

غیر فعال بازدارنده دهتحریک کنن

پاكسازي سیناپس

ضاي سیناپسی پس از انتقال پیام ، مولكول هاي ناقل باقی مانده، باید از ف
انتقال پیام هاي جدید تخلیه شوند تا از انتقال بیش از حد پیام جلوگیري و امكان

:  این كار. فراهم شود
1-ود با جذب دوباره ناقل به یاخته پیش سیناپسی انجام می ش
2-یا آنزیم هایی ناقل عصبی را تجزیه می كنند.
تالل در كار تغییر در میزان طبیعی ناقل هاي عصبی از دالیل بیماري و اخ

.دستگاه عصبی است

جمع بندي
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و محیطی دارددر گذشته آموختید كه دستگاه عصبی دو بخش مركزي.

نامیده اند ؟به نظر شما چرا دوبخش این دستگاه را مركزي و محیطی

ركزينقش دستگاه عصبی م

دستگاه عصبی مركزي شامل مغز و نخاع است كه:

1- مراكز نظارت بر فعالیت هاي بدن اند

2-اطالعات دریافتی از محیط ودرون بدن را تفسیر می كند

3-به محرک ها پاسخ می دهد

 كیل شده تشماده خاکستري وماده سفيد مغز ونخاع از دوبخش
.اند

نخاع را محل قرار گرفتن مادة خاكستري و مادة سفید در مغز و
.مقایسه كنید

ته هاي ماده خاكستري شامل جسم یاخته هاي عصبی و رش
ي میلین دار عصبی بدون میلین و ماده سفید اجتماع رشته ها

.است

ساختار دستگاه عصبی مركزي



اه حفاظت از دستگ
عصبی مرکزی

مغزی-سد خونی  مننژ

عنکبوتیه نرم شامه سخت شامه

استخوان های 
جمجمه و ستون 

مهره

 از مغز و اي مننژ پرده هعالوه بر استخوانها ي جمجمه و ستون مهره، سه پرده از نوع بافت پیوندي به نام
نخاع حفاظت می كنند

عحفاظت از مغز و نخا

ینقش مایع مغزي نخاع

ه مانند فضاي بین پرده ها را مایع مغزي  نخاعی پر كرده است ك
.به حفاظت می كندیك ضربه گیر، دستگاه عصبی مركزي را در برابر ضر
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 ژگی دارند ؟مویرگ هاي دستگاه عصبی مركزي از كدام نوع اند وچه وی. در سال گذشته با انواع مویرگ ها آشنا شدید

همدیگرباپوششیبافتهايیاختهپیوستههايمویرگدر
.دارندتنگاتنگیارتباط

شودمیتنظیمشدتبهآنهادرموادخروجوورود.

مغزي-سدخونی
اند وبین آن ها یاخته هاي بافت پوششی مویرگ هاي مغز به یكدیگر چسبیده

.منفذي وجود ندارد 
نند به مغز وارد  در نتیجه بسیاري ازمواد ومیكروب ها در شرایط طبیعی نمی توا

.شوند
 ،ي  نخاعي سد خونو در نخاع سد خوني  مغزي این عامل حفاظت كننده در مغز

..نام دارد
رخی داروها می توانند  البته مولكول هایی مثل اكسیژن ، گلوكز و آمینواسید ها و ب

.از این سد عبور كنند 

مغز
از سه بخش مخ ،مخچه وساقه مغزتشكیل شده است

مغز

ساقه مغز

پل مغزی مغز میانی بصل انخاع

مخچه مخ



نیمكره هاي مخ

در انسان بیشتر حجم مغز را مخ تشكیل می دهد .
 دو نیمكره مخ با رشته هاي عصبی به هم متصل اند  .
 ریح مغز آن ها را می  از این رشته ها ي عصبی اند كه هنگام تشرابط پينه اي و سه گوشرابط هاي سفید رنگ به نام

.بینید

 كارهاي اختصاصی هر نیمكره

می دو نیمكره به طور همزمان از همه بدن اطالعات را دریافت وپردازش
.كنند تا بخش هاي مختلف بدن به طورهماهنگ فعایت كنند

مكره چپ به هر نیمكره كارهاي اختصاصی نیز دارد مثال ؛ بخش هایی ازنی
.توانایی در ریاضیات و استدالل مربوط اند 

ارجی نیمكره بخش خ. نیمكره راست در مهارت هاي هنري تخصص یافته است
ا ضخامت هاي مخ یعنی قشر مخ از مادة خاكستري است وسطح وسیعی را ب

.  چند میلی مترتشكیل می دهد

قشر مخ چین خورده است و شیارهاي متعددي دارد.

ري، شیارهاي عمیق هر یك از نیمكره هاي مخ را به چهار لوب پس س
.گیجگاهی، آهیانه و پیشانی تقسیم می كنند
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 ش هاي  بخ. داردحسي، حرکتي و ارتباطي قشر مخ،شامل بخش هاي
ركتی به بخش هاي ح. حسی پیام اندام هاي حسی را دریافت می كنند

ین بخش بخش هاي ارتباطی ب. ماهیچه ها و غده ها ، پیام می فرستند
.هاي حسی و حركتی ارتباط برقرار می كنند

ه نتیجه آنقشر مخ جایگاه پردازش نهایی اطالعات ورودي به مغز است ك

1-یادگیري

2- تفكر

3-عملكرد هوشمندانه است.

 قشر مخ

ساقه مغز

 ساقۀ مغز از مغز میانی، پل مغزي و بصل النخاع تشكیل شده است.

ی، بینایی و حركت مغز میانی ،در باالي پل مغزي قرار دارد و یاخته هاي عصبی آن در فعالیت هاي مختلف از جمله شنوای
.  نقش دارند

 بخشی از مغز میانی اندكه هنگام تشریح مغز می توان آن ها را دیدبرجستگي هاي چهارگانه.
پل مغزي،در تنظیم فعالیت هاي مختلف از جمله تنفس،ترشح بزاق و اشك نقش دارد.

 ربان قلب را تنظیم می كند بصل النخاع ، فشار خون و ظ.بصل النخاع، پایین ترین بخش مغز است كه در باالي نخاع قرار دارد
.و مركز انعكاس هایی مانند عطسه، بلع و سرفه و مركز اصلی تنظیم تنفس است



تصویر سطح شكمی مغز

1.لوب بویایی
2.عصب بینایی چشم چپ
3. (تاالموسبخشی ازهیپو)جسم خاكستري
4.مغزمیانی
5 .پل مغزي
6.پایك مغزي
7.بصل النخاع
8.نخاع

مخچه

کرمينه  ه ناممخچه در پشت ساقه مغز قرار دارد و شامل دو نیمكره و بخشی ب
.در وسط آنها است 

مخچه مركز تنظیم وضعیت بدن و تعادل آن است.

سی مانند مخچه به طور پیوسته از بخش هاي دیگر مغز و نخاع و اندام هاي ح
حركات بدن را در گوش پیام دریافت و بررسی می كند تا فعالیت ماهیچه ها و

.حالت هاي گوناگون به كمك مغز و نخاع هماهنگ كند 

ی كنندهنگام ورزش اندام هایی مانند چشم، گوش، پوست، پیام هایی براي مراكز عصبی به ویژه مخچه ارسال م.

دن در هر حالتی حفظ شودمخچه با بررسی این اطالعات پیام حركتی را براي ماهیچه ها می فرستد تا با انقباض آنها، تعادل ب.

ر اساس اطالعات ارسالی از چون چشم ها بسته اند، اطالعاتی ازچشم به مراكز عصبی مثل مخچه ارسال نمی شود؛ در نتیجه فرد ب
.بقیه اندام ها ،راه می رود

ت چشم، فرد قادر به آسیب دیدن بخش هایی از مغز و راه هاي عصبی كه به بینایی مربوط اند، موجب می شود با وجود سالم
.دیدن نباشد
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تاالموس ها

محل پردازش اوّلیه و تقویت اطالعات حسی است .

ربوط در قشر اغلب پیام هاي حسی درتاالموس گرد هم می آیند تا به بخش هاي م
.مخ، جهت پردازش نهایی فرستاده شوند

هیپوتاالموس

فشار كه در زیر تاالموس قرار دارد، دماي بدن، تعداد ضربان قلب ،
.خون، تشنگی، گرسنگی و خواب را تنظیم می كند

 (مبیكلی)سامانۀ كناره اي

كه با قشر مخ، تاالموس و هیپوتاالموس ارتباط دارد.

قش ایفا می كندلیمبیك درحافظه و احساساتی مانند ترس، خشم، لذّت ن

 (هیپوكامپ)اسبك مغز

گیري نقش داردیكی از اجزاي لیمبیك است كه در تشكیل حافظه و یاد.

خش هستتبدیل حافظه  كوتاه مدت به بلند مدت بر عهده این ب.

ساختارهاي دیگر مغز

آسیب هیپوكامپ

ی شودحافظۀ افرادي كه هیپوكامپ آنان آسیب دیده، یا با جراحی برداشته شده است، دچار اختالل م.

ارنداین افراد نمی توانند نام افراد جدید را حتی اگرهر روز با آنها در تماس باشند، به خاطر بسپ  .

نام هاي جدید، حداكثر فقط براي چند دقیقه در ذهن این افراد باقی می ماند.

ندالبته آنان براي به یاد آوردن خاطرات مربوط به قبل از آسیب دیدگی، مشكل چندانی ندار  .
نقش هیپوكامپ
لند مدت نقش داردپژوهشگران بر این باورند كه هیپوكامپ در ایجاد حافظۀ كوتاه مدت و تبدیل آن به حافظۀ ب.

ن را از یاد ببریم ، ولی مثالً وقتی شمارة تلفنی را می خوانیم، یا می شنویم، ممكن است پس از زمان كوتاهی آ
.وقتی آن را بارها به كار بریم، در حافظۀ بلند مدت ذخیره می شود



جمع بندي
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اعتیاد
ت جسمی و روانی برای اعتیاد وابستگی همیشگی به مصرف یک ماده، یا انجام یک رفتار است که ترک آن مشکال

.فرد به وجود می آورد
وابستگی به اینترنت یا بازی های رایانه ای نیزنمونه ای از اعتیاد های رفتاری اند  .
یادآورندمواد گوناگون مانند الکل،کوکائین، نیکوتین، هروئین، مورفین و حتی کافئین قهوه اعت.
اد دیگر اجتماع را به خطر اعتیاد نه فقط سالمت جسمی و روانی فرد مصرف کننده، بلکه سالمت خانواده او و نیز افر

.می اندازد

مواد اعتیادآور ومغز
نخستین تصمیم برای مصرف مواد اعتیادآور در اغلب افراد اختیاری است

د برای مصرف مقابله کنداما استفادۀ مکرّر از این مواد، تغییراتی را در مغز ایجاد می کند که فرد دیگر نمی تواند با میل شدی.

د که حتی سال ها پس از به همین علت، اعتیاد را بیماری برگشت پذیر می دانن. این تغییرات ممکن است دائمی باشند
.ترک مواد، فرد در خطر مصرف دوباره قرار دارد

(اثر بر لیمبیک)مواد اعتیادآور ومغز
 می شوند که در فرد دوپامینمواد اعتیادآور بر سامانۀ کناره ای اثر می گذارند موجب آزاد شدن ناقل های عصبی از جمله

.  احساس لذت و سرخوشی ایجاد می کند

در نتیجه فرد، میل شدیدی به مصرف دوباره آن ماده دارد.

ی دست می دهدبا ادامۀ مصرف، دوپامین کمتری آزاد می شود و به فرد احساس کسالت، بی حوصلگی و افسردگ.

یشتری مصرف کندبرای رهایی از این حالت و دستیابی به سرخوشی نخستین، فرد مجبور است، مادۀ اعتیادآور ب.

(ر مخاثر بر قش)مواد اعتیادآور ومغز
ایی قضاوت، مواد اعتیادآور بر بخش هایی از قشر مخ تأثیر می گذارند و توان

.تصمیم گیری و خود کنترلی فرد را کاهش می دهند

در حال این اثرات به ویژه در مغز نوجوانان شدیدتر است؛ زیرا مغز آنان
.  رشد است

ا در مغز ایجاد مصرف مواد اعتیادآور ممکن است تغییرات برگشت ناپذیری ر
.  کند

ف گلوکز در آن شکل اثر یک مادۀ اعتیادآور بر فعالیت مغز را با بررسی مصر
.نشان می دهد

شتر ی ماندگار در ناحیه لوب پیشانی کاهش مصرف گلوکز در بازه زمانی بی
هست  که منطقه حسی و حرکتی مغز به شمار می رود

ه مرور با سرعت  در سایر مناطق نیز مناطق با مصرف باالی گلوکز حذف شده و ب
.کند بازگشت به وضعیت اولیه مشاهده می شود

ن ،وسیع تر و اثرات اعتیاد در مغز در حال شکل گیری ، مانند نوجوانان و کودکا
روند بازگشت به وضعیت اولیه طوالنی تر خواهد بود



اعتیاد به الکل

جذب الکل

 لکل، بدن را تحت تأثیر در نوشیدنی های الکلی متفاوت است؛ حتی مصرف کمترین مقدار ا( اتانول)مقدار الکل
.  قرار می دهد

الکل در دستگاه گوارش به سرعت جذب می شود.

ی کندالکل از غشای یاخته های عصبی بخش های مختلف مغز عبور و فعالیت های آنها را مختل م.

اثر الکل بر ناقل های عصبی

تأثیر می گذاردالکل عالوه بر دوپامین، بر فعالیت انواعی از ناقل های عصبی تحریک کننده و بازدارنده

اثرات الکل بر بدن

الکل کاهش دهندۀ فعالیت های بدنی است .
ایجاد ناهماهنگی در حرکات بدن
اختالل در گفتار
یدا می کندالکل فعالیت مغز را کند می کند و در نتیجه زمان واکنش فرد به محرک های محیطی افزایش پ.
 مشکالت کبدی
 سکتۀ قلبی
انواع سرطان از پیامد های مصرف بلند مدت الکل است.

 فقط جملۀ سوم درست است
بقیه جمالت  نادرست اند  .
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بررسی بخش های خارجی مغز
کدام بخش های مغز را با مشاهده سطح پشتی آن می توانید ببینید؟( الف
،لوب های بویایی،نیمکره های چپ و راست، قشر مخ، شیار بین دو نیمکره
 مخچه و کرمینه آن.
بخش های مشاهده شده از مغزدر سطح شکمی کدامند؟(ب
لوب های بویایی ، کیاسمای بینایی، مغز میانی، پل، مخچه، بصل النخاع
2-مشاهده بخش های درونی مغز نکات:
در سطح پشتی، با ایجاد فاصله درشیاربین دو نیمکره با انگشتان، رابط پینه ای دیده می شود.
 دیده می شود( با ایجاد برش کم عمق)رابط سه گوش در زیر رابط پینه ای.
 مغز و داخل آن ها اجسام مخطط قرار دارند2و 1دو طرف رابط پینه ای و سه گوش، بطن  .
 دیده می شوند2و 1نخاعی درون بطن –شبکه های مویرگی ترشح کننده مایع مغزی.
فشار جدا می شوندبا برش طولی دررابط سه گوش،دوتاالموس که بایک رابط به هم متصلند دیده می شوندکه باکمترین.
 دیده می شود(رومغزی)و در لبه پایین آن ها اپی فیز 3در عقب تاالموس ها بطن  .
در عقب اپی فیز، برجستگی های چهارگانه قرار دارند  .
 دیده می شود4و بطن ( ماده سفید شبیه به درخت درون ماده خاکستری مخچه)با برش کرمینه، درخت زندگی.



1.نیمکره ی چپ مخ

2.جسم مخطط

3.تاالموس

4. گانه4برجستگیهای

5.پایک فوقانی مخچه

6.پل مغزی

7.بصل النخاع

8.نیمکره چپ مخچه

بطن های  مغز
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یطیدستگاه عصبی مح

ی محیطی نام داردبخشی از دستگاه عصبی که مغز و نخاع را به بخش های دیگر مرتبط می کند، دستگاه عصب.

12 انند اندام های  جفت عصب نخاعی، دستگاه عصبی مرکزی را به بخش های دیگر بدن، م31جفت عصب مغزی و
.حس و ماهیچه ها مرتبط می کنند

مر کشیده نخاع درون ستون مهره ها از بصل النخاع تا دومین مهرۀ ک
.شده است

اعمال نخاع
1-مسیر عبور پیام مغز را به دستگاه عصبی محیطی متصل می کند و

به های حسی از اندام های بدن به مغز و ارسال پیام ها از مغز
.اندام هاست

2-عالوه بر آن، نخاع مرکز برخی انعکاس های بدن است.

نخاع

هر عصب نخاعی دو ریشه دارد.

حرکتی استریشۀ پشتی عصب نخاعی حسی و ریشۀ شکمی آن.

کمی پیام ریشۀ پشتی، اطالعات حسی را به نخاع وارد و ریشه ش
.های حرکتی را از نخاع خارج می کند

عصب نخاعی



جمع بندی

تعریف عصب

ن هر عصب مجموعه ای از رشته های عصبی است که درو
.بافت پیوندی قرار گرفته اند

سترشته عصبی آکسون یا دندریت بلند ا: یاد آوری.
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ل بعد آشنا خواهید شدبا بخش حسی این دستگاه در فص. دستگاه عصبی محیطی شامل دو بخش حسی و حرکتی است.

بخش حرکتی این دستگاه پیام عصبی را به اندام های اجرا کننده مانند ماهیچه ها می رساند.

 استپیکری و خودمختار بخش حرکتی دستگاه عصبی محیطی، خود شامل دو بخش.

بخش پیکری
ه شکل فعالیت این ماهیچه ها ب. این بخش پیام های عصبی را به ماهیچه های اسکلتی می رساند:

1- ارادی

2-تنظیم می شود( انعکاس)غیر ارادی.



1-كريعملكرد ارادي اعصاب پی

ستور مغز را به ماهیچه هاي وقتی تصمیم می گیرید كتاب را از روي میز بردارید، یاخته هاي عصبی بخش پیكري، د
دست می رسانند

م می شودفعالیت ماهیچه هاي اسكلتی به شكل انعكاسی نیز تنظی.

ه محرک می دانید انعكاس پاسخ سریع و غیر ارادي ماهیچه ها در پاسخ ب
. هاست

مركز تنظیم . وددست فرد با برخورد به جسم داغ، به عقب كشیده می ش:مثال
.این انعكاس نخاع است

1-(نورون-نورون)تحريکي ...سيناپس بين نورون حسي با رابط

2- سيناپس بين نورون رابط با نورون حرکتي متصل به ماهيچه
(نورون-نورون)تحريکي......دوسر

3-(ميون-نورون)تحريکي.....سيناپس بين نورون حرکتي با ماهيچه دوسر

4-(نورون-نورون)تحريکي .......2سيناپس بين نورون حسي بانورون رابط شماره

5-مهاري ......ه سرسيناپس بين نورون رابط با نورون حرکتي متصل به ماهيچه س
(نورون–نورون )

6- سيناپس بين نورون حرکتي متصل به سه سر با ماهيچه سه
(ميون-نورون.)غيرفعال......سر

ی محیطیبخش خود مختار دستگاه عصب

محیطی،یعصبدستگاهمختارخودبخش
وبقلماهیچۀصاف،هايماهیچهكار

ظیمتنناآگاهانهصورتبهراهاغده
.استفعالهمیشهوكندمی
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 م حس و پاده(سمپاتيک)هم حس این دستگاه از دو بخش
ر خالف یكدیگر كار تشكیل شده است كه معموالً ب(پاراسمپاتيک)

ختلف تنظیم می كنند تا فعالیت هاي حیاتی بدن را در شرایط م
.كنند

محیطیبخش خود مختار دستگاه عصبی

فعالیت بخش خودمختار

1- امش در بدن باعث برقراري حالت آرفعاليت پاراسمپاتيک
ان قلب كم در این حالت، فشار خون كاهش یافته، ضرب. می شود
.  می شود

2- پاراسمپاتیك هنگام هیجان بربخشفعاليت بخش سمپاتيک
ن ممك. غلبه دارد و بدن را در حالت آماده باش نگه می دارد

جربه كرده است این حالت را هنگام شركت در مسابقۀ ورزشی ت
.  باشید

شار خون، در این وضعیت، بخش سمپاتیك سبب افزایش ف
ه سوي ضربان قلب و تعداد تنفس می شود و جریان خون را ب

.قلب و ماهیچه هاي اسكلتی هدایت می كند



انوراندستگاه عصبی ج
شبکۀ عصبی

مغز و دو طناب عصبی

مغز و یک طناب عصبی شکمی

مغز و یک طناب عصبی پشتی

شبکۀ عصبی
 ،در هیدر استشبکۀ عصبی ساده ترین ساختار عصبی.
ه با هم ارتباط شبکۀ عصبی مجموعه ای از نورون های پراکنده در دیواره بدن هیدر است ک

.دارند

تحریک هر نقطه از بدن جانور در همۀ سطح آن منتشر می شود.
شبکۀ عصبی یاخته های ماهیچه ای بدن را تحریک می کند.

ساختار نردبان مانند

بخش مرکزی( الف :
در پالناریا دو گره عصبی در سر جانور، مغز را تشکیل داده اند.
هر گره مجموعه ای از جسم یاخته های عصبی است .
د، با رشته هایی به دو طناب عصبی متصل به مغزکه در طول بدن جانور کشیده شده ان

.هم متصل اند و ساختار نردبان مانندی را ایجاد می کنند
بخش محیطی(ب  :
 گاه عصبی را تشکیل ، بخش محیطی دست(بخش مرکزی)رشته های جانبی متصل به آن

.می دهند
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ی  طناب عصبی شکم

مغز حشرات از چند گره به هم جوش خورده تشکیل شده است .

است،یک طناب عصبی شکمی که در طول بدن جانور کشیده شده

در هر بند از بدن، یک گره عصبی دارد  .
هر گره فعالیت ماهیچه های آن بند را تنظیم می کند

تی  طناب عصبی پش

برجسته شده در مهره داران طناب عصبی پشتی است و بخش جلویی آن
.و مغز را تشکیل می دهد

یا طناب عصبی درون سوراخ مهره ها و مغز درون جمجمه ای غضروفی ،
.استخوانی جای گرفته است

گاه عصبی در مهره داران نیز مانند انسان، دستگاه عصبی شامل دست
. مرکزی و محیطی است

ی  طناب عصبی پشت

سبت به وزن  در بین مهره داران اندازۀ نسبی مغز پستانداران و پرندگان ن
.بدن از بقیه بیشتر است

به وجود آمدن چین خوردگی های  سطح مخ در پستانداران

برجسته شدن بخش جلویی مخ  و تشکیل مغز

   عقب رفتن لوب بینایی نسبت به مغز ماهی

 وجود نخاع تا مهره دوم کمر

وجود اعصاب نخاعی در ادامه ستون مهره ها




